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A Horgászat Kiemelt Szerepe 
 
 

   A Vidékfejlesztési Minisztérium 
által készített "Nemzeti Vidékstra-
tégia 2020" programban a halászat 
programrésznél többek között a 
következő olvasható:  

 

Halászati és Horgászati program:  
 

   „Hazánk vízrajzi adottságai és 
hagyományai miatt jelenleg is fon-
tos szerepet játszik Európa édesvízi 
haltermelésében. Természetes vize-
inken jelenleg a halászati hasznosí-
tás jelentősége csökken, és a hor-
gászhasznosítás kerül egyre inkább 
előtérbe. E folyamat társadalmi, 
gazdasági és fenntarthatóság szem-
pontjait figyelembe véve is kívána-
tos. A természetes vizek halállomá-
nyának gazdasági célú halászati 
hasznosítása helyett a benne rejlő 
potenciálból horgásztatással lehet 
társadalmi és gazdasági tőkét ková-
csolni, ezért szorgalmazni kell az 
ehhez szükséges strukturális válto-
zások kidolgozását."  
 

   A "Nemzeti Vidékstratégia 2020" 
program társadalmi véleményezése 
során a Magyar Országos Horgász 
Szövetség és a képviselt horgász-
szervezetek részéről egyetértéséről 
és a program támogatásáról tájé-
koztatta a minisztériumot. 
 
 

Széles kárász az év hala 
 
 

   Lezárult „Az év hala – 2012” 
címért folyó verseny, amelyet 
2011 szeptemberében hirdetett 
meg honlapján a Magyar Haltani 
Társaság. A fordulatokban bővel-
kedő, tízezres közönséget meg-
mozgató szavazás győztese a szé-
les kárász, más néven az arany 
kárász lett. Nyertese azonban 
három van, ugyanis a második 
lápi póc és a harmadiknak befutó 
szilvaorrú keszeg is olyan publici-
tást kapott, amilyenre e nélkül 
nem lett volna esélye – összegezte 
a Kárpát-medence őshonos halai-

 

nak népszerűsítését célzó akció 
eredményét Harka Ákos, a társa-
ság elnöke.  
 

   Egy éve két és félezer, most – a 
nagyobb médianyilvánosságnak 
köszönhetően – tízezernél is több 
szavazat döntött az év haláról. A 
Magyar Haltani Társaság honlap-
ján szervezett választás izgalmasan 
alakult. Az élen egymást váltogató 
jelöltek közül végül a széles kárász 
szerezte meg a győzelmet, megelőz-
ve a lápi pócot és a harmadik helye-
zett szilvaorrú keszeget.  

   Mindhárom jelölt méltó lett volna 
a kitüntető címre. A széles kárász 
valószínűleg annak köszönheti győ-
zelmét, hogy a természetvédők és a 
horgászok körében egyaránt is-
mert, és mindkét csoport szimpáti-
áját élvezi – értékelte a helyzetet 
Harka Ákos. A színezete miatt 
aranykárásznak is nevezett halnak 
ötven éve még sűrű állományai 
éltek a növényekkel gazdagon be-
nőtt holtmedrekben, csatornákban 
és mocsarakban, de napjainkra 
élőhelyeinek túlnyomó többségéről 
kiszorította a Magyarországra 
1954-ben behozott ezüstkárász, a 
szomszédos Romániából pedig már 
gyakorlatilag eltűnt. Megritkulása a 
nyelvhasználatunkban is változást 
idézett elő. Ötven éve a kárász szó 
még a széles kárászt jelentette 
(Carassius carassius), napjainkban 
viszont a mindenfelé megtalálható 
ezüstkárászt (Carassius gibelio). 
Ha az előbbiről kívánunk szólni, 
akkor ma már elé kell tennünk a 
széles jelzőt (amelyen a hal „ma-
gassága” értendő), vagy aranyká-
rászt mondunk.  

 

   

   A Szent István Egyetem Halgaz-
dálkodási Tanszékének munkatár-
sai kidolgozták a faj mesterséges 
szaporítását, így lehetőség van iva-
dékainak kihelyezésére. A Haltani 
Társaság arra biztatja a halgazdál-
kodókat, a kisebb-nagyobb hor-

gászegyesületeket, hogy éljenek e 
lehetőséggel, s telepítsenek széles 
kárászt is az erre alkalmas vizeikbe. 
Ezzel – amellett, hogy megteremtik 
a mesék aranyhalának fogási esé-
lyét – sokat tesznek a faj fennma-
radásáért is.  
 
 
 

Külföldiek horgászata 
 
 
    

   Hazánkba látogató külföldi ál-
lampolgár a következőképp hor-
gászhat:  
 

1. Először állami horgászjegyet 
kell váltania. A halászatról és 
horgászatról szóló hatályos törvény 
szerint:  
   "Állami horgászjegyet az a 
személy kaphat, aki rendelke-
zik horgászvizsgával, vagy az 
előző évi horgászjegyét bemutatja, 
horgászati tagságát igazolja és fo-
gási naplóját leadja. A horgászvizs-
gát a halászati hatóság által kiadott 
vizsgabizonyítvánnyal, más or-
szágban tett vizsgát pedig az 
erről kiállított okirattal kell 
igazolni."  
    

   Tehát külföldi állampolgárnak is 
igazolni kell, hogy hazájában már 
tett horgászvizsgát. 
   Az állami horgászjegyek kiadásá-
nál a nem ritka nyelvi nehézsége-
ket, az illető külföldi állampolgár 
úgy is át tudja hidalni, hogy hazai 
horgászati okmányait bemutatja, és 
ennek alapján váltja meg a magyar 
állami horgászjegyet. Az állami 
horgászjegy egy évre szól és a kül-
földi állampolgárnak is érdemes 
megőrizni, mivel ha a későbbi 
években újra Magyarországra láto-
gat, az állami jegy a látogatás évére 
ismét meghosszabbítható egy bé-
lyeggel. 
 

   A külföldi állampolgár, ha egy 
horgászegyesületbe belép és vállalja 
a tagdíj fizetését és az egyesületi 
alapszabályban a tagok részére elő-
írtakat, akkor természetesen térítés 
ellenében, de minden olyan horgá-
szati okmány (állami horgászjegy, 
horgászigazolvány, fogási napló, 
stb.) mely a magyar horgászokra 
jellemzők kiadhatók neki és a tag-
ságból fakadó jogok és kedvezmé-
nyek is megilletik.  


